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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1054

Reial decret 37/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen aspectes relatius a
la protecció dels animals en el moment de la matança.

Des del 8 de desembre de 2009 està en vigor el Reglament (CE) núm. 1099/2009, del
Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de
la matança. El Reglament és aplicable des de l’1 de gener de 2013, excepte algunes
disposicions relatives als escorxadors.
Si bé el Reglament és d’aplicació directa, es considera que és necessari establir
algunes disposicions pel que fa a la matança d’animals que es dugui a terme fora de
l’escorxador, en particular sobre la matança d’animals de pelleteria, de pollets d’un dia o
ous embrionats, i sobre el buidatge sanitari. També és necessari aclarir alguns aspectes
relatius a la matança d’emergència fora de l’escorxador i per a consum domèstic privat,
que faciliti que l’òrgan competent de la comunitat autònoma estableixi els requisits
administratius necessaris perquè aquestes activitats es puguin dur a terme complint la
normativa comunitària. Això ha d’ajudar a garantir el compliment de la normativa de
protecció d’animals durant el seu transport, en particular quant a l’aptitud per al transport,
i respectar alhora la normativa d’higiene dels aliments.
Atesa la possibilitat que les empreses estrangeres comercialitzin equipaments de
subjecció o atordiment a Espanya, és necessari preveure que la informació sobre aquests
es difongui en castellà, a fi que s’assegurin unes condicions òptimes de benestar animal.
D’altra banda, i de manera general per dur a terme les activitats que regula aquesta
norma, es requereix tenir un certificat de competència que garanteixi que les persones
que les porten a terme ho fan sense causar dolor, angoixa o patiment evitable als animals.
Atès que cal suposar que el personal amb, almenys, tres anys d’experiència ha acumulat
certs coneixements, el Reglament preveu una disposició transitòria perquè les autoritats
competents reconeguin l’experiència professional dels treballadors. Es fa necessari també
establir uns requisits administratius harmonitzats que possibilitin el moviment del personal
entre diferents comunitats autònomes.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu la disposició final
sisena de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva
explotació, transport, experimentació i sacrifici. Atès el caràcter marcadament tècnic
d’aquesta disposició, es considera ajustada l’adopció mitjançant reial decret, i es
procedeix a derogar formalment perquè desaparegui de l’ordenament el Reial decret
54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el moment del seu sacrifici o
matança, dictat per transposar la Directiva 93/119/CE, del Consell, de 22 de desembre de
1993, que ha estat substituïda des de l’1 de gener de 2013 per l’esmentat Reglament
(CE) núm. 1099/2009.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, les
ciutats de Ceuta i Melilla i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 de gener de 2014,
DISPOSO:
Article 1.

Objectius i àmbit d’aplicació.

1. L’objectiu d’aquest Reial decret és el desplegament de la Llei 32/2007, de 7 de
novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i
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sacrifici, i estableix disposicions específiques aplicables a Espanya del Reglament (CE)
núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels
animals en el moment de la matança:
a) Pel que fa a la formació de les persones que efectuen la matança i les operacions
connexes.
b) En alguns aspectes pel que fa a la matança d’animals en les explotacions
dedicades a la producció d’animals de pelleteria i en les quals es matin pollets de fins a
72 hores o ous embrionats, així com al buidatge sanitari.
c) En els requisits mínims per efectuar la matança d’emergència fora de l’escorxador
i per a consum domèstic privat.
d) Pel que fa a la comercialització de productes d’equipament de subjecció i
atordiment a Espanya.
2. Aquest Reial decret no s’ha d’aplicar als animals enumerats a l’article 1.3 del
Reglament (CE) núm. 1099/2009.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions del Reglament (CE)
núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, així com les de la Llei 32/2007,
de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport,
experimentació i sacrifici.
Article 3. Disposicions generals sobre la competència del personal que efectua el
sacrifici o la matança i operacions connexes.
1. La matança i les operacions connexes, les han d’efectuar únicament persones
amb el nivell de competència adequat per a aquest fi, sense causar dolor, angoixa o
patiment evitable als animals. D’acord amb els articles 7 i 21 del Reglament (CE) núm.
1099/2009, aquesta competència s’ha d’acreditar mitjançant el certificat corresponent.
2. En relació amb aquestes persones i a fi de garantir una implementació
harmonitzada del que regula aquesta norma en la matèria:
a) L’autoritat competent pot delegar l’organització dels cursos que es duguin a terme
a aquest efecte en: universitats, entitats de dret públic, col·legis professionals,
cooperatives, organitzacions de productors, centres docents públics i privats i empreses o
entitats privades si:
1r Disposen dels equips i la infraestructura necessària.
2n Disposen del personal suficient amb els coneixements i la qualificació adequada.
La realització de l’examen final i la concessió del certificat es poden portar a terme per
l’autoritat competent o per entitats en les quals hagi delegat que, a més dels requisits
anteriors, siguin independents i estiguin lliures de qualsevol conflicte d’interessos pel que
fa a les tasques que els han estat delegades.
b) L’òrgan competent de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ha
d’informar l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, a través de
les vies oportunes sobre el sistema establert en el seu àmbit territorial per assegurar el
compliment del que fa referència a la competència esmentada i ha d’incloure, si s’escau,
els organismes i les entitats en les quals aquesta s’ha delegat, i especificar en aquest
últim cas si inclou la realització dels cursos, de l’examen final o la concessió del certificat
de competència. Igualment s’ha de notificar qualsevol modificació o suspensió de la
delegació esmentada.
L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de posar a
disposició del públic, en el seu lloc web, els detalls dels organismes o les entitats en què
s’hagin delegat aquestes comeses.
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c) L’òrgan competent de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla pot
reconèixer, com a equivalents per obtenir el certificat de competència en benestar animal,
en la categoria d’animals que correspongui, les qualificacions obtingudes amb altres fins,
inclosa la titulació que capaciti per exercir com a veterinari, sempre que en aquests casos
es disposi de la deguda formació exigida de conformitat amb el Reglament (CE) núm.
1099/2009. A aquests efectes són vàlids també els títols de formació professional i els
certificats de professionalitat, o si s’escau, l’acreditació parcial d’aquests, que incloguin la
formació exigida de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1099/2009.
L’òrgan competent ha d’informar l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat
Alimentària i Nutrició sobre les qualificacions obtingudes amb altres fins i els títols de
formació professional i els certificats de professionalitat que incloguin la formació exigida
de conformitat amb el Reglament 1099/2009, amb la finalitat de donar compliment al punt
7 de l’article 21 d’aquest Reglament, en els terminis i amb la forma que es determinin de
comú acord. Aquesta informació s’ha d’actualitzar un cop el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social hagi fet la modificació a què fa referència la disposició addicional segona.
d) El certificat de competència en benestar animal emès per un òrgan competent té
efecte a tot el territori nacional.
e) Sense perjudici de la informació que requereix la normativa comunitària, el
certificat de competència ha d’incloure, almenys, la identificació de l’organisme que emet
el certificat i el número de document nacional d’identitat (DNI), per a ciutadans espanyols
o, en cas d’estrangers, el número d’identitat d’estranger (NIE); a falta de qualsevol
d’aquests, el número de passaport.
f) Quan s’hagin comprovat els requisits que estableixen els apartats 5 i 6 de l’article
21 del Reglament 1099/2009, l’autoritat competent pot expedir certificats de competència
provisionals, amb una validesa màxima de 3 mesos.
g) Per a la suspensió i la retirada dels certificats de competència, inclosos els que
s’han expedit mitjançant el procediment simplificat que regula la disposició transitòria
segona i els provisionals de l’anterior subapartat f), cal atenir-se al que disposa l’article 22
del Reglament (CE) núm. 1099/2009.
h) Sense perjudici del que disposa l’apartat 6 de l’article 17 del Reglament (CE)
núm. 1099/2009, l’operador econòmic ha de designar un encarregat de benestar animal i
assegurar-se que aquest disposa d’un certificat de competència expedit per a totes les
operacions que es duguin a terme a l’escorxador que estigui sota la seva responsabilitat i
l’ha de dotar d’autoritat per prendre decisions sobre benestar animal pel que fa a les
tasques que se li assignin en els procediments normalitzats de treball.
Article 4. Requisits per a la matança a les explotacions dedicades a la producció
d’animals de pelleteria i a les explotacions en les quals es matin pollets de fins a 72
hores o ous embrionats.
1. El titular de l’explotació ha de remetre a l’òrgan competent que li va atorgar
l’autorització que preveu l’article 36 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,
relativa al compliment de la normativa de protecció animal, almenys 1 mes abans
d’efectuar la primera matança d’animals que prevegi una declaració responsable del fet
que disposa, d’acord amb la legislació vigent, de:
a) Instal·lacions on s’efectua la matança dels animals i d’equipaments adequats.
b) Sistema d’atordiment i de matança dels animals.
c) Procediments normalitzats de treball o guia de bones pràctiques.
d) Una o diverses persones que duen a terme l’atordiment i la matança dels animals,
que disposen del certificat de competència per efectuar aquestes operacions, en el cas de
les explotacions de producció d’animals de pelleteria.
2. Els titulars de les explotacions de pelleteria han de comunicar a l’autoritat
competent, amb una antelació prèvia de set dies naturals, la data d’inici de la matança
dels animals.
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Buidatge sanitari.

Per permetre la seva remissió a la Comissió Europea, l’òrgan competent de les
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ha de remetre a la Direcció General
de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
a) Abans del 30 d’abril de cada any, l’informe relatiu a les operacions de buidatge
sanitari efectuades l’any precedent, amb la informació que preveu la normativa vigent.
b) La informació sobre les excepcions concedides pel que fa a les disposicions de la
normativa vigent, d’acord amb l’article 18.3 del Reglament (CE) núm. 1099/2009, quan
aquestes excepcions es concedeixin.
c) Una llista dels plans de contingència i dels procediments normalitzats de treball
existents a l’esmentada comunitat autònoma o ciutat de Ceuta i Melilla, que garanteixin el
compliment de la normativa comunitària en la matèria, o la informació relativa al lloc web
on estan disponibles, si és que s’han posat a disposició del públic a través d’Internet.
Article 6.

Comercialització de productes d’equipament de subjecció i atordiment.

Amb la finalitat que els usuaris coneguin detalladament com s’han d’utilitzar i mantenir
els aparells que s’utilitzin en l’àmbit que regula el Reglament (CE) núm. 1099/2009, i per
garantir un benestar òptim dels animals:
a) La comercialització a Espanya de l’equipament esmentat només es pot dur a
terme en cas que vagin acompanyats de les instruccions redactades, almenys, en la
llengua espanyola oficial de l’Estat espanyol, adequades per al seu ús, de manera que
s’assegurin unes condicions òptimes de benestar. En aquestes instruccions s’ha
d’especificar en particular la informació que estableix l’article 8 del Reglament (CE) núm.
1099/2009.
b) Els responsables de la comercialització a Espanya han de remetre a la comunitat
autònoma on radiqui la seva seu la informació sobre el lloc web on estan disponibles les
instruccions esmentades, i han d’actualitzar aquesta informació sempre que s’hi
produeixin canvis. Les comunitats autònomes han de traslladar aquesta informació a la
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, en els terminis i amb la forma que es determinin de comú acord.
Article 7.

Matança d’emergència fora de l’escorxador.

Sense perjudici de les normes d’higiene dels aliments, quan per raons de benestar
animal s’hagi de procedir a la matança d’un animal fora de l’escorxador, el propietari o
posseïdor de l’animal ha de registrar aquesta matança en el registre que estableix el punt
3.a) de l’annex del Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a
l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les
explotacions ramaderes, amb indicació del mètode d’atordiment i matança utilitzat.
En cas que el propietari o posseïdor de l’animal tingui la intenció que la canal de
l’animal esmentat es destini a consum humà, ha d’efectuar una comunicació a l’òrgan
competent de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, en els termes i els
terminis que aquest determini, a fi que aquest pugui disposar el que sigui necessari per
dur a terme els controls oficials que permetin, si s’escau, la utilització de la carn per a
consum humà.
Article 8.

Matança per a consum domèstic privat.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
han de dur a terme els controls oficials necessaris per verificar el compliment dels requisits
que estableix l’article 10 del Reglament (CE) núm. 1099/2009, en relació amb el consum
domèstic privat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 28
Article 9.

Dissabte 1 de febrer de 2014

Secc. I. Pàg. 5

Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim
d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura
dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, i la normativa
autonòmica aplicable sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o d’un
altre ordre que puguin concórrer.
Disposició addicional primera.

Recursos humans i materials.

Les previsions que conté aquest Reial decret no han de comportar increment de
despesa pública.
Disposició addicional segona.

Certificació equivalent.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social amb la finalitat d’adequar el certificat de
professionalitat de sacrifici, preparació de la canal i especejament d’animals als requisits
que estableixen el Reglament (CE) núm. 1099/2009 i el Reglament (CE) núm. 1/2005, del
Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport
i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/CE
i el Reglament (CE) núm. 1255/97, ha de procedir a la modificació del Reial decret
646/2011, de 9 de maig, per tal que la unitat de competència esmentada es pugui
considerar equivalent als efectes del certificat de competència en benestar animal que
preveu el punt 2.c de l’article 3 d’aquest Reial decret.
Disposició addicional tercera.

Guies de bones pràctiques.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició han d’establir, en coordinació amb les comunitats
autònomes, els procediments necessaris per impulsar l’elaboració i la divulgació de guies
nacionals de bones pràctiques amb la finalitat d’ajudar els operadors econòmics a adoptar
les mesures derivades de l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1099/2009.
Disposició transitòria primera.

Normativa aplicable als escorxadors.

No obstant el que estableix la disposició derogatòria única, fins al 8 de desembre de
2019, s’ha de seguir aplicant, als escorxadors que ja estaven en funcionament abans de
l’1 de gener de 2013, el que disposen l’annex A, part I apartat 1, i part II apartats 1, 6, 7, 8,
9 i segona frase de l’apartat 3; i l’annex C, part II, apartats 3 i 4 del Reial decret 54/1995,
de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el moment del seu sacrifici o matança.
Disposició transitòria segona.

Experiència professional.

No obstant el que es disposa en matèria de formació, els òrgans competents de les
comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla poden expedir, fins al 8 de desembre de
2015, certificats de competència que preveu l’article 21 del Reglament (CE) núm.
1099/2009 que s’han d’expedir mitjançant el procediment simplificat a què fa referència
l’article 29.2 d’aquest Reglament, als operaris que segons el parer dels òrgans competents
esmentats acreditin una experiència professional adequada i prèvia d’almenys tres anys.
A aquests efectes, els operadors dels establiments on aquests treballadors hagin
exercit l’activitat han d’emetre una declaració responsable pel que fa al temps
d’experiència professional adequada de l’operari, així com als seus coneixements
adequats en les operacions i les categories d’animals corresponents, de conformitat amb
el que establia el Reial decret 54/1995 i d’acord amb el que preveu el Reglament (CE)
núm. 1099/2009 a partir de l’1 de gener de 2013. Els òrgans competents que expedeixin
els certificats, o les entitats en les quals hagin delegat aquesta tasca, han de comprovar
la informació que conté la declaració responsable.
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Quan l’operari a qui s’hagi d’expedir el certificat faci menys de tres anys que treballa
per a l’últim operador econòmic, aquell ha d’aportar declaracions dels operadors on
anteriorment hagi treballat fins a completar almenys els tres últims anys immediats al
moment en què sol·licita la certificació.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals
en el moment del seu sacrifici o matança.
Disposició final primera.

Caràcter bàsic i títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els articles
149.1.13a i 149.1.16a de la Constitució, pels quals s’atribueix a l’Estat la competència
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica, i en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 24 de gener de 2014.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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